
 Nowy standard motoryzacyjny:  
 
ISO/TS 16949 przekształca się w  IATF 
16949 

 
Nowy międzynarodowy 

standard motoryzacyjny IATF 
16949 został opublikowany w 

październiku 2016 roku. 
Jest on oparty na obecnie 

stosowanej specyfikacji 
technicznej ISO / TS 16949: 

2009. Podobnie jak poprzedni 
standard, 

nowy IATF 16949 jest zgodny z 
normą ISO 9001. 

 
 
 

W tym względzie IATF 16949 
uwzględnia również nowy 

poziom  
struktury zarządzania 

wysokiego szczebla 
łącząc rozszerzone wymagania 

ISO 9001: 2015 z tymi, które 
dotyczą przemysłu 
motoryzacyjnego.  

 
 
 

Zgodnie z okresem przejścia dla 
certyfikatów ISO 9001: 2008, 

certyfikaty ISO / TS 16949 
wygasną w tym samym czasie: 

w dniu 14 września 2018 r. 
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Bezpieczne przejście 
Audyt przejścia z ISO / TS 16949 do IATF 16949 może mieć miejsce tylko w trakcie 
auditu nadzoru lub audytu certyfikacyjnego zgodnie z obecnie obowiązującym 
harmonogramem. Dlatego nie można przeprowadzić audytu przejścia jako 
dodatkowego audytu poza obecnym cyklem audytu. 
 
Wcześniejsze planowanie 
Jeśli chcesz przejść na nowe wydanie normy we właściwym czasie należy zrobić to w 
trakcie następnego zaplanowanego audytu w 2017 roku. Okres przejściowy kończy się  
14 września 2018. Aczkolwiek audyt przejścia powinien zakończyć się w czerwcu 2018. 
Wówczas będzie wystarczająco dużo czasu, aby zamknąć wszelkie niezgodności i 
zakończyć proces certyfikacji w odpowiednim czasie. Nowy certyfikat IATF 16949 
zostanie wydany dopiero po zamknięciu niezgodności. Jeśli audyt przejściowy odbywa 
się w późniejszym czasie, istnieje ryzyko luki certyfikacyjnej do 120 dni. 
 
Oczekiwania 
Zgodnie z wytycznymi IATF (tabela 5.2) ilość dni audytu przejścia ma odpowiadać ilości 
dni auditu ponownej certyfikacji. Przegląd dokumentacji, który jest wymagany przed 
audytem przejścia ma być przeprowadzony offsite przez auditora.  Organizacja musi 
udostępnić auditorowi dokumentację systemu zarzadzania jakością (np. księgę jakości, 
mapę procesu i opis procesów) oraz dowody ich zgodności z wymaganiami IATF 16949 
(np. raporty z auditów wewnętrznych i analizy gap). W zależności od poziomu 
dojrzałości systemu organizacji, wielkości i złożoności, przegląd dokumentacji powinien 
trwać co najmniej cztery godziny. Jeśli dokumentacja nie została przesłana wcześniej, 
audit przejścia nie powinien się w ogóle rozpocząć.  Jednostka ustala również, czy jest 
potrzebny dodatkowy czas na przegląd dokumentacji na miejscu. Jeżeli audit przejścia 
nie może być zaplanowany w wymaganych ramach czasowych, certyfikacja powinna się 
rozpocząć od nowa (1 i 2 etap certyfikacji początkowej).  
 
Funkcje wspomagające 
Wszystkie funkcje wspomagające (na miejscu lub w lokalizacji zdalnej) muszą być 
uwzględnione w procesie przejścia według bieżącego cyklu ISO / TS 16949: 2009. Zaleca 
się, aby audit przejścia był przeprowadzony najpierw w odniesieniu do wszelkich funkcji 
wspomagających (na miejscu lub w lokalizacji zdalnej), a następnie w lokalizacji 
produkcyjnej. Tylko w wyjątkowych przypadkach przeprowadzenie odpowiedniej 
analizy gap zgodnie z nowymi wymaganiami IATF 16949 będzie wystarczające w 
lokalizacjach wspierających. Warunkiem jest jednak to, aby analiza gap oraz 
odpowiednie szczegółowe plany działań korygujących były dostępne na audicie  
przejścia w zakładzie produkcyjnym. W przeciwnym razie musi być przeprowadzony 
kompleksowy audyt certyfikacyjny. 
 
 
 
 
 



 
Certyfikaty  

ISO / TS 16949: 2009 
Po 1 października 2017 r. nie 

będzie już możliwa certyfikacja 
audity nadzoru, recertyfikacji 

lub transferu zgodnie z ISO / TS 
16949: 2009.  

 
Zmiana jednostki certyfikującej 
 
Przeniesienie certyfikatu do innej jednostki certyfikującej nie jest dozwolone podczas 
auditu przejścia. Warunkiem zmiany jednostki jest przeprowadzenie jednego auditu ISO 
/ TS 16949 na początku roku 2017. Audit przejścia na nowe wydanie normy odbywa się 
wówczas w roku 2018. 
 

Z ISO / TS 16949 do IATF 16949 

Podczas planowania auditu przejścia ważne jest, aby upewnić się, że system zarządzania został już 
przygotowany do nowego standardu. Obejmuje to, m.in. przeprowadzenie audytów wewnętrznych oraz 
przeglądu zarządzania zgodnie z nowym standardem.  
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Publikacja 
IATF 16949 

 
 

Rozpoczęcie 
przeprowadzania audytów 
przejścia wg IATF 16949 

 

 
 

Od tej daty 
nie są 

dozwolone 
audity wg 

ISO/TS 16949 

  
 

Zakończenie 
okresu 

przeprowadzania 
audytów przejścia 

wg IATF 16949 

 
 

Zamknięcie 
działań i 
procesu 

certyfikacji 
wg IATF 
16949 

 
 

Wygaśnięcie 
wszystkich 

certyfikatów zgodnych 
z ISO/TS 16949 

 Przejście na nowe wydanie normy od początku 2017 roku do czerwca 
2018.  

Po audicie przejścia i pozytywnym procesie certyfikacji rozpoczyna się 
nowy cykl certyfikacyjny o ważności 3 lata.  

  

 

IATF 16949 - znaczące zmiany 

IATF 16949: 2016 zastąpi ISO / TS 16949: 2009 we wrześniu 2018 roku. Biorąc pod uwagę specyficzne 
wymagania branży motoryzacyjnej oraz normy ISO 9001: 2015 standard ten definiuje podstawowe 
wymagania dla systemów zarządzania jakością dla produkcji motoryzacyjnej oraz produkcji części 
zamiennych.  Struktura IATF 16949: 2016 była dostosowana do struktury zarządzania wysokiego 
szczebla ISO 9001: 2015. Nowością jest to, że zawartość ISO 9001: 2015 nie jest już częścią IATF 16949: 
2016. W przyszłości oba standardy powinny być wdrażane jednocześnie. 
 
Jeśli chodzi o treść, zmiany i innowacje można znaleźć głównie w następujących obszarach 
tematycznych: 

· Wymagania dotyczące części i procesów związanych z bezpieczeństwem 
· Możliwość śledzenia powiązań 
· Produkty z wbudowanym oprogramowaniem 
· Proces zarządzania gwarancjami obejmujący adresowanie NTF (bez problemów) 
· Wybór dostawców, zarządzanie i rozwój 
· Zasady odpowiedzialności firmy (np. przeciwdziałanie korupcji) 
· Integracja wymagań klienta w zakresie systemu zarządzania jakością 
· audytorzy wewnętrzni i audytorzy drugiej strony 
· Tymczasowe zmiany w kontroli procesów produkcyjnych 
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